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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Báo cáo mới nhất của Ngân hàng thế giới WB cho thấy kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa đã tăng tốc từ 17,0% trong tháng 3 lên 25,2% trong tháng 4 
(so cùng kỳ năm trước), trong khi tăng trưởng nhập khẩu nhích nhẹ từ 14,6% lên 
16,5% (so cùng kỳ năm trước). Xuất khẩu các sản phẩm chính và xuất khẩu sang 
các thị trường chủ lực đều tăng trưởng tương đối tốt. Nhập khẩu tăng chậm hơn 
xuất khẩu phần lớn phản ánh nhập khẩu từ Trung Quốc giảm tốc do quốc gia này 
thực hiện phong tỏa nhằm kiểm soát đợt lây nhiễm Covid-19 mới bùng phát. Tăng 
trưởng nhập khẩu từ Trung Quốc giảm từ 19,4% trong tháng 2 (so cùng kỳ năm 
trước), xuống còn 2,6% trong tháng 3 và 11,5% trong tháng 4. Kim ngạch nhập 
khẩu máy móc, thiết bị từ Trung Quốc, chiếm hơn một phần năm tổng kim ngạch 
nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này và khoảng một nửa tổng kim ngạch 
nhập khẩu máy móc, thiết bị của Việt Nam từ thế giới, bị ảnh hưởng nặng nhất, 
giảm 15,2% trong tháng 3 (so cùng kỳ năm trước) và 6,4% trong tháng 4 (so cùng 
kỳ năm trước), hai tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 6/2020. Tốc độ tăng kim ngạch 
nhập khẩu vải các loại, một nhóm mặt hàng quan trọng khác, cũng giảm từ 28,1% 
trong tháng 3 xuống còn 3,0% trong tháng 4 (so cùng kỳ năm trước). Do xuất khẩu 
của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu từ Trung 
Quốc nên gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xuất 
khẩu của Việt Nam trong những tháng tới. Với giá dầu tăng cao, kim ngạch nhập 
khẩu nhiên liệu các loại tăng gần 120% (so cùng kỳ năm trước) và chiếm đến 9,3% 
tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4, gần gấp đôi tỷ lệ cùng kỳ năm trước. 
* Thế giới: Chỉ số USD Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần trong khi 
đồng CNY tiếp tục suy yếu sau khi dữ liệu kinh tế tháng 4 của Trung Quốc được 
công bố yếu hơn kỳ vọng. Chỉ số USD Index đạt mức cao nhất trong 2 thập kỷ vào 
đầu tuần này trước khi giảm nhẹ trở lại khi các chuyên gia kinh tế cho rằng các đợt 
tăng mạnh lãi suất trong thời gian sắp tới có thể sẽ kéo giảm tăng trưởng trong dài 
hạn của nền kinh tế Mỹ. Thị trường cũng lạc quan việc từng bước gỡ bỏ các biện 
pháp phong tỏa nghiêm ngặt chống Covid-19 của Thượng Hải sẽ tạo tâm lý tích 
cực bù đắp cho dữ liệu kinh tế kém trong tháng 4 vừa qua trong khi ngày càng có 
nhiều tín hiệu hỗ trợ chính sách hơn từ Chính phủ Trung Quốc trong những tháng 
còn lại của năm 2022.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 16/05:
Open:  23.000 - 23.190
Low:  23.000 - 23.190
High:  23.000 - 23.190
Close:  23.000 - 23.190
USD Index: 104.189

Ngày 17/05:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.030 - 23.220
TG Trung tâm : 23.160
Sàn - Trần         : 22.465 - 23.855
CNY Fixing : 6.7854 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 17 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



AUD/USD:

     Đồng AUD có thể đang hình thành nền tăng giá trở lại sau khi 
giữ xu hướng giảm liên tục trong 5 tuần qua. Biến động giá mạnh 
sau dữ liệu hoạt động hàng tháng ảm đạm của Trung Quốc vào 
ngày đầu tuần vừa qua có thể là điểm khởi đầu cho sự phục hồi 
của cặp AUD/USD. Doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp của 
Trung Quốc trong tháng 4 yếu hơn nhiều so với dự kiến   đã cho 
thấy tác động nghiêm trọng của việc Thượng Hải phong tỏa 
nghiêm ngặt. Tỷ giá AUD/USD giảm 0,80% xuống 0,6873 trong 
một phản ứng tiêu cực với dữ liệu trước khi đảo chiều mạnh mẽ 
để đóng cửa ở mức 0,6971 - tăng 0,49% so với mức đóng cửa của 
ngày thứ Sáu tuần trước. Hơn nữa, đồng AUD kết thúc ngày thứ 
Hai với mức tăng mạnh cao hơn so với hầu hết các loại tiền tệ 
chính. Sự đảo chiều này chủ yếu được thúc đẩy bởi quan điểm 
rằng Trung Quốc cuối cùng cũng đang thực hiện các nổ lực để 
chấm dứt tình trạng phong tỏa và sau khi kết thúc, nhu cầu bị dồn 
nén sẽ thúc đẩy dữ liệu kinh tế của Trung Quốc tích cực trở lại 
trong những tháng cuối năm.

    Thị trường hàng hóa dường như đã có sự đồng thuận với quan 
điểm này, khi giá quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên tăng hơn 2,0%, 
trong khi giá dầu và đồng cũng đóng cửa cao hơn trong ngày. Với 
việc các tin tức xấu nhất đã được phản ánh vào giá AUD/USD gần 
đây (gây ra mức giảm 10,8% kể từ ngày 5/4), vùng giá hiện tại có 
thể là khá hấp dẫn để bắt đầu mở mua mới. Mức kháng cự tại 
đường trung bình động 10 ngày tại 0,7003 đã bị phá vỡ sau khi 
biên bản họp của RBA công bố vào sáng nay và phát tín hiêu cảnh 
báo xu hướng giảm đã chững lại. Sự bứt phá trên đường 21-DMA 
tại 0,7105 sẽ xác nhận một mức đáy đã tạm thời được thiết lập và 
xu hướng tăng sẽ bền vững hơn hướng đến mức 0.72 - 0.74. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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